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Toelichting op aanpassing van protocol 6 openstelling bibliotheken  
 
De coronamaatregelen worden per 6 november aangescherpt. 
De kern blijft: voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. 
 
Wat is er aangepast in dit protocol? 
Mondkapjesplicht 
Beperking van werken op kantoor 
 
Mondkapjes in publieke binnenruimtes 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf 6 november het dragen 

van een mondkapje in publieke binnenruimtes zoals bibliotheken weer verplicht.  
Een mondkapje is niet verplicht als mensen een zitplaats hebben. 

Verder is het belangrijk om te weten dat een zogenaamde “face-shield” niet als 

vervanging voor een mondkapje kan dienen. 

 

Medewerkers en vrijwilligers 

De VOB adviseert het volgende voor mensen die aan het werk zijn: medewerkers en 

vrijwilligers dragen in de bibliotheek een mondkapje.  

Als medewerkers zittend werk doen in de publieksruimte, helpt het als voorbeeldfunctie. 

Er zijn een aantal uitzonderingen te bedenken: 

• Zijn er betaalde medewerkers die geen mondkapje kunnen dragen? Dan overleggen 

ze een medische verklaring (via huisarts of arbo-arts) en met die verklaring 

verrichten ze, bij voorkeur en indien mogelijk, back-office werkzaamheden. 

• Dit geldt ook voor vrijwilligers die geen mondkapje kunnen dragen; ze kunnen zonder 

mondkapje, back-office taken verrichten of buiten openingsuren.  

• Vrijwilligers doen géén front-office taken als zij geen mondkapje kunnen dragen. 

 

Bezoekers 

Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Het mondkapje mag alleen in de 

bibliotheek af wanneer mensen aan een tafel of in een zaal zitten op een vaste plek. 

Wanneer ze vervolgens opstaan om bijvoorbeeld naar buiten te gaan, moet het 

mondkapje weer worden gedragen. 

Tips voor deze mondkapjesplicht: 

• Plak op de toegangsdeuren een duidelijk affiche dat er geen twijfel over laat bestaan 

dat mondkapjes verplicht zijn.  

• Je zou mondkapjes kunnen aanbieden bij de ingang van vestigingen, eventueel tegen 

een kleine vergoeding.  

• Bekijk je eigen gedragsprotocol voor bezoekers om te zien hoe jullie omgaan met 

bezoekers die zich niet houden aan de gedragsregels, zoals nu bijvoorbeeld zonder 

mondkapje naar binnen willen.  

De bibliotheek is niet verplicht zelf te handhaven dus zorg dat je medewerkers en 

vrijwilligers weten hoe hier mee om te gaan zoals bijvoorbeeld het inschakelen van 

een boa of de politie. Of overleg met je gemeente(n) over de aanpak. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december
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Ga met frontoffice medewerkers die geen mondkapje kunnen dragen en voor wie geen 

back office werkzaamheden beschikbaar zijn in gesprek over alternatieven. De 

mogelijkheid bestaat om de medewerker zonder mondkapje in de bibliotheek in te 

zetten, maar dat levert mogelijk lastige gesprekken op met bezoekers die niet doorzien 

waarom niet iedereen een mondkapje draagt. 

 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes 
 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes 
 
 
Werken op  kantoor 

In protocol 5 was de stelregel om thuis te werken als het kon, op kantoor als het nodig was. 
Met ingang van 3 november is het werk op kantoor gemaximeerd tot maximaal de helft van 
de werktijd. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes

